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No dia 21 de junho, os alunos do Curso 
Técnico em Agropecuária participaram do 
Tour Tecnológico Tritec Valtra. Os alunos ti-
veram a oportunidade de conhecer os no-
vos tratores Valtra, equipados com motores 
eletrônicos de 3 cilindros turbo, além de vi-
sitar estações que abordaram os seguintes 
temas: Plantabilidade; Manejo e Preparo do 
Solo; Tecnologia em sementes e Tecnologia 
de aplicação de defensivos agrícolas e por 
último realizaram test drive em tratores da 
marca Valtra.

Na estação sobre Plantabilidade, Kley-
ton Correa, representante da empresa Fer-
tisystem entregou ao professor Adão Leo-
nel Mello Corcini um dosador de sementes 
do tipo Fertisystem. Este dosador possui 
corte transversal onde o aluno pode visua-
lizar todos seus componentes.

À empresa Tritec Valtra fica o nosso 
agradecimento pelo convite. 

Técnico em Agropecuária realiza 
visita técnica
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No dia 20 de junho de 2018, aconteceu 
no Colégio Politécnico o I Encontro Regio-
nal Sobre a Política de Saúde do Idoso – In-
tegrando Gestores e Educadores. O even-
to foi realizado pelos cursos Técnico em 
Cuidados de Idosos e Técnico em Enferma-
gem em parceria com a 4ª Coordenadoria 
Regional de Saúde (CRS). O encontro teve 
como objetivos a criação de um espaço 
para discussão da Política de Saúde da 
Pessoa Idosa entre gestores, educadores, 
profissionais e acadêmicos.

Dentre os temas abordados no even-
to, foi destacada a importância da divul-
gação e do incentivo à implementação da 
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa nos 
municípios que constituem a 4ª CRS e a 
prevenção de quedas entre idosos. Ao fi-
nal, uma mesa redonda foi composta para 
discutir junto aos participantes as necessi-
dades em Saúde do Idoso, na região.

I Encontro Regional sobre a Política da 
Saúde do Idoso foi realizado no Politécnico
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Foi um ótimo momento para troca de 
experiências, conhecimento e ideias entre 
todos os presentes visando a promoção da 
saúde do idoso e a efetiva implementação 
das políticas públicas para essa população 
na região. Algumas deliberações resultan-
tes do evento estão descritas abaixo:

> Incluir as Estratégias de cuidado do 
Idoso dentro dos Planos Municipais de 
Saúde, estimular os idosos a participarem 
do controle social e promover a inclusão 
desse tema na Conferência Municipal de 
Saúde.

> Diminuir a distância entre a Acade-
mia e os Serviços em Saúde, especialmen-
te a Atenção Primária à Saúde. Divulgar, 
capacitar, publicar o que se estuda e as 
ferramentas desenvolvidas na academia 
para os trabalhadores em saúde, aproxi-
mando e integrando o ensino e o serviço.
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> Realizar maior divulgação do Curso 
Técnico em Cuidados de Idosos do Colégio 
Politécnico entre os municípios da região 
e em Santa Maria. Solicitar ao Colégio que 
divulgue previamente e amplamente o pe-
ríodo de inscrições.

> Promover o compartilhamento de 
todas as informações recebidas em En-
contros, Reuniões e Capacitações entre os 
profissionais das UBS ou ESF durante as 
reuniões de equipe, para que estas sejam 
utilizadas como momentos educativos e 
que toda equipe desenvolva as ações pre-
conizadas em conjunto, para que a execu-
ção das mesmas não seja centrada no/a 
enfermeiro/a, tendo em vista que, muitas 
vezes, este profissional sofre sobrecarga 
de atribuições.
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Enfermeira e Terapeuta Ocupacional, 
Residentes do Programa da Residência 
Multiprofissional da UFSM, atuando na 
ESF Santos, relataram suas experiências 
como participantes ativas no processo de 
implementação da Caderneta de Saúde 
da Pessoa Idosa naquele território, inicial-
mente como projeto piloto em uma micro-
área. O relato foi um valioso exemplo da 
importância da interação entre serviço e 
ensino na saúde coletiva como forma de 
melhorar a qualidade de vida dos idosos e 
um objetivo a ser buscado por gestores e 
educadores.
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A professora Franciele Rovani passou a 
integrar o Colégio Politécnico no mês de 
junho. Com graduação e pós-graduação 
em Geografia, Franciele vem para dar au-
las ao curso Técnico em Geoprocessamen-
to na UFSM, após ter trabalhado também 
na Universidade Federal de Santa Catari-
na, em Florianópolis.

Deixamos as nossas boas-vindas à 
Franciele e desejamos uma ótima experi-
ência no Politécnico. 

Colégio Politécnico recebe 
nova professora
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As noites de 5 a 8 de junho foram espe-
ciais para os acadêmicos dos cursos técni-
cos em Administração, Contabilidade, Se-
cretariado e de Gestão de Cooperativas. 
Foram quatro noites de aprendizagens, 
convivências e de muito crescimento em 
conjunto com os palestrantes. 

Na primeira noite, os alunos lotaram o 
auditório do colégio para a cerimônia de 
abertura do XIV EnTeAd, V EnTeC e I EnTeSec, 
ocasião que estiveram presentes o Vice-rei-
tor da UFSM, Prof. Luciano Schuch, o Diretor 
do Colégio Politécnico, Prof. Valmir Aita, a Vi-
ce-diretora do Politécnico, Profª. Márcia Von 
Ende, o Diretor de EBTT da UFSM, Prof. Mar-
celo Freitas da Silva, a presidente da CES-
POL, Jéssica Diefenbach, os coordenadores 
dos cursos Técnicos, demais professores e 
servidores técnicos-administrativos em edu-
cação para assistirem o palestrante Sr. Odair 
Dalagasperina, Diretor do SICREDI Serrana, 
falar sobre Gestão por Propósito.

Politécnico realiza encontro 
de Técnicos
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Nos dias 6 e 7 ocorreram oficinas técni-
cas para cada curso, atendendo respectiva-
mente as áreas específicas de formação de 
cada um dos cursos participantes. Na noite 
de encerramento, dia 8, as atividades ocor-
reram no auditório do Colégio, com a pre-
sença do Coral Illumina, no momento cultu-
ral e como palestrante tivemos a Profª. Drª. 
Flávia Luciane Scherer, Professora Associa-
da da UFSM e chefe do Departamento de Ci-
ências Administrativas da Universidade.

Para encerrar estes brilhantes e produti-
vos encontros, um coffee break foi servido 
para confraternização de todos.
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